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Op grond van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 2021 (de Wet) wordt een aantal regels op het gebied van
bestuur en toezicht geüniformeerd en toegepast op alle Nederlandse rechtspersonen. De huidige regels die gelden voor
de BV en NV hebben als basis gediend. Om u snel wegwijs te maken, vindt u hieronder een beknopt overzicht van de
belangrijkste wijzigingen voor de stichting, de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij:

stichting

vereniging, coöperatie en onderlinge
waarborgmaatschappij

Toezicht

De Wet biedt voor alle rechtspersonen een formele rechtsgrond om een raad van
commissarissen of een one tier board in te stellen.

Taken en plichten

De Wet bepaalt dat bestuurders en commissarissen “in het belang van de rechtspersoon en de
daarmee verbonden onderneming of organisatie dienen te handelen”.

Aansprakelijkheid

De Wet bepaalt dat bestuurders en commissarissen van commerciële stichtingen en
verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en semipublieke
rechtspersonen bij faillissement persoonlijk aansprakelijk worden verondersteld indien de
jaarrekening niet tijdig is gepubliceerd of indien de administratie niet goed is bijgehouden.

Tegenstrijdig
belang

Een bestuurder of commissaris met een
tegenstrijdig belang kan niet deelnemen aan
de beraadslaging en besluitvorming over het
desbetreffende onderwerp. Indien als gevolg
hiervan het besluit niet door het bestuur kan
worden genomen, kan de raad van
commissarissen het besluit nemen.
Indien een stichting geen raad van
commissarissen heeft, blijft het bestuur
bevoegd, mits de overwegingen ten aanzien
van het besluit schriftelijk worden vastgelegd.
Ook de raad van commissarissen waarvan alle
leden een tegenstrijdig belang hebben, blijft
overeenkomstig bevoegd.
De statuten kunnen van het bovenstaande
afwijken.
Bestuursleden met een tegenstrijdig
belang blijven bevoegd de stichting te
vertegenwoordigen.

Een bestuurder of commissaris met een
tegenstrijdig belang kan niet deelnemen aan
de beraadslaging en besluitvorming over het
desbetreffende onderwerp. Indien als gevolg
hiervan het besluit niet door het bestuur
kan worden genomen, kan de raad van
commissarissen het besluit nemen. Indien
er geen raad van commissarissen is of alle
commissarissen ook een tegenstrijdig belang
hebben, is de algemene vergadering bevoegd
het besluit te nemen.
De statuten kunnen van het bovenstaande
afwijken.
Bestuursleden met een tegenstrijdig
belang blijven bevoegd de rechtspersoon te
vertegenwoordigen.

stichting

vereniging, coöperatie en onderlinge
waarborgmaatschappij

Belet en
ontstentenis

In de statuten moet een bepaling worden opgenomen voor de situatie dat alle bestuurders of
alle commissarissen niet in staat zijn om te handelen door belet of ontstentenis.

Meervoudig
stemrecht

Bestuurders en commissarissen kunnen niet meer stemmen uitbrengen dan hun
medebestuurders of -commissarissen gezamenlijk.

Ontslag door de
rechter

De rechter krijgt meer discretionaire
bevoegdheid om een bestuurder of
commissaris op verzoek van het Openbaar
Ministerie of een belanghebbende te ontslaan.

Inwerkingtreding
en overgangsrecht

De Wet heeft directe werking. Echter, indien de huidige statuten geen regeling voor belet en
ontstentenis bevatten, dient dit bij de eerstvolgende statutenwijziging te worden
opgenomen. Indien op grond van de huidige statuten een bestuurder of commissaris meer
stemmen kan uitbrengen dan de medebestuurders of -commissarissen gezamenlijk, blijft een
dergelijke bepaling geldig tot (i) 5 jaar na de inwerkingtreding van de Wet of (ii) de
eerstvolgende statutenwijziging. Let er graag op dat de tegenstrijdig belangregeling
onmiddellijk van kracht is, ongeacht de inhoud van de huidige statuten.

n.v.t.

NV en BV
De Wet bevat ook enkele wijzigingen voor de NV en de BV. Een voorbeeld hiervan is dat op grond van de Wet de statuten
van een NV ook een regeling moeten bevatten ingeval van belet of ontstentenis van de raad van commissarissen. De
huidige wet voorziet hier nog niet expliciet in.

Wat te doen?
Neem nu alvast kennis van de wijzigingen die door de Wet zullen worden doorgevoerd. In de statuten van een nieuwe
rechtspersoon die vóór 1 juli 2021 wordt opgericht, kan nu al rekening worden gehouden met de gevolgen van de Wet.
Overweeg voor bestaande rechtspersonen de vereiste wijzigingen in de statuten in verband met belet en ontstentenis
en meervoudig stemrecht. Overweeg om de tegenstrijdig belangregeling in de statuten aan te passen, aangezien de Wet
op dit punt onmiddellijke werking zal hebben.
Familiebedrijven, stichting administratiekantoren (al dan niet ten behoeve van management- en
werknemersparticipaties) en de semipublieke sector doen er goed aan de huidige governance structuur van hun
stichting of (type) vereniging her te beoordelen.
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